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Diószegi Szabó Pál

Keresztjeink…
 
  
  Boldog. 
  Boldog. –
Magadnak titkosan mondod,
bánatod pohárral oldod,
  toldod, 
  fojtod.
 
  Boldog! 
  Boldog!
Szabad vagy, feloldva mondod,
Magadat virágba oltod:
  bontod… 
  ontod!

  Boldog? 
  Boldog?
Virágod, sarjadna lombod!
Asszonyként szeretni: dolgod
  s gondod, 
  Gondod.

  Boldog… 
  boldog…
Hiányból fakadt a lombod,
Kezdet-nél maradt a Pontod –
  mondod…
  mondod...

  Boldog… 
  boldog…
Nélküled sosem lesz, volt: jobb,
életed lettem s a holtod:
  sorsod.
  Hordod…

Bene Zoltán

Kacsacsőrű emlős
Bizonyos puchói és csókai Marczibányi Livius, miután visszatért a fények városából a távoli, vad 
kamcsatkai barbár pusztákra, kiült kastélya napkelet felé néző ablakába és várakozásba fogott. Úgy 
fogott bele, akárha valamiféle teremtő munkálkodásba kezdene, mint egykoron atyjaura, puchói és 
csókai Marczibányi Márton úr veselkedett neki elapátlanodott birtokai ügyeinek. Arra sem figyelt 
föl, miként kuncognak a háta mögött a cselédei, kiknek a barátja, a himlőhelyes képű hajdani firkász, 
Tollnoki nevezetű, napjában többször is elcitálja, hogy:

−  Uratok Párisban a királynétól az utolsó vendégnőig általános bámulat tárgya lőn, mintegy eleven 
mintája ama mesével határos képzeletnek, melyek Magyarhonrul, mit a lovagias középkor, a regé-
nyes arabféle mesék dúsgazdag tündérhonának tartanak máig is, a nem sokat tudó francia főben 
mindezidáig uralkodnak. Mindenesetre ekként fogalmaz a Honderű, amit nem forgatnak többen, 
mint a Csókai Hírnököt forgatnák, ha létezne olyas…

A cselédek vihorásznak, s nem sikoltanak föl, ha Tollnoki mancsa a tomporukra téved. Marczibányi 
Livius észre sem veszi, mi folyik a háta mögött, részben a rovására, tekintete a messzeségbe réved. 
Vár. Napokig, hetekig csak vár. Alig eszik, alig iszik. 

− A tündéreket lesi – súgja a szakácsné lányának fülébe Tollnoki, s közben nem feledi el finoman 
megharapni az édes kis cimpát. – Állítólag Párisban tündérkirálynak nevezték, lovagok ékének di-
csérték, ki egy tagadhatatlanul barbár, kimondottan kietlen, ám mégiscsak mesei világból érkezett. 

− Ahogyan olvasta az úr abban a nyomtatott lapban – lihegte a szakácsné leánya.
− Ahogyan abban olvastam, úgy bizony! – sóhajtott Tollnoki. Ágyéka együtt mozgott a szakácsné 

leányának csípejével, szeme mindkettőnek fátyolossá lett, tekintetük bizonytalan, lélegzésük már-
már zihálás.

Marczibányi Livius mindazonáltal rájuk se hederített. Várta, hogy megérkezzék a hírnök. Vagy 
maga a valódi, mesés meseország nőjön ki körülötte a földből, ahogyan az őszi búza kisarjad a rögök 
közül, midőn elérkezik az ideje. De hiába várt, nem történt semmi. Csak a kopár pusztát látta to-
vábbra is, semmi egyebet. Hiába meresztette a szemét, csak az ökreiket hazafelé hajtó parasztokat, 
az utak fölvert porát, csak a satnya bokrokat és a fák ágain búslakodó varjakat látta. Csípte a por a 
bőrét, kidörzsölte a testhajlatait. Marczibányi Livius lassan elkedvetlenedett. Napok múltak, hetek 
teltek, s Tollnoki arra lett figyelmes, a pazar öltözék összegyűrve lóg az uraság lesoványodott testén. 

− Oly nagyon kívánja, hogy elismerjék – szűrte a fogai közt. – Hogy fölnézzenek rá.
− Ám oly nagyon mégse, hogy tegyen is érte valamit – toldotta meg szavait a szakácsné kamasz 

fia. – Tündérországot óhajt maga köré, hogy igazi tündérkirállyá váljék.
Tollnoki tetőtől talpig végigmérte a kamasz fiút, a legtovább izzó tekinteténél időzött. 

− Meg kéne csapassalak – mondta végül. – De sajnálom fölrepeszteni a gyönge bőröd. 
A szakácsné kamasz fia megvonta a vállát és odébb állt, Tollnoki hosszan bámult utána, s úgy el-

mélázott közben, szinte észre sem vette, hogy Marczibányi Livius föltápászkodott a karosszékéből. 
Beesett arcát a barátja felé fordította, szemeiben nedvesség csillogott.

− Csalódtál vala, Liviusom? – kérdezte Tollnoki.
− Nem volt miben, Tollnoki, ne beszélj badarságokat! – felelte Marczibányi Livius határozottnak 

szánt hangon. – Készítsen nekem valaki fürdőt, melegítsen vizet! Mintha Párisban lennék…
Akkor a szakácsné leánya mehet megmosni a hátad, gondolta Tollnoki keserűen. 
És úgy történt. A szakácsné leánya megmosta az ura hátát, s a lapockái alatt jól fejlett bibircsóko-

kat talált, jobbról egyet meg balról egyet. Elárulta Tollnokinak, mire bukkant azon a finom, tejfehér 
bőrön, s a himlőhelyes képű egykori firkász íziben elzavarta a szakácsné kamasz fiát a doktorért. 
A doktor lóhalálában érkezett, kopasz fejéről lesodorta a szél a kalapot. Álmában vizsgálta meg az 


